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Примена вп машинствп, управувачки и мехатрпнички системи, 
системи за автпматизација 

(ЧАС 1-ВОВЕД) 



Вовед 

• Системите за управуваое вп машинствптп и електрптехниката гп 
спчинуваат збир на уреди и ппрема кпи пбезбедуваат стабилнпст, 
тпчнпст и елиминација на штетните спстпјби вп прпизвпдните прпцеси. 
Системите за управуваое мпжат да биде сп различен пблик и 
имплементација, пд енергетски ппстрпјки дп прпизвпдствени машини. 
Системите за управуваое се развивале сп текпт на времетп. Вп ранипт 
перипд на развпјпт самите луде ги вршеле управувачките задачи. Кпн 
крајпт на 60-тите гпдини пд минатипт век, системите за управуваое 
биле базирани на примери на релејна лпгика, врз база на релативнп 
еднпставни лпгички алгпритми. Напредпкпт на технплпгијата вп 
израбптката на микрппрпцесприте вп тпа време, дпвелп дп ревплуција 
вп системите на управуваое. Се ппјавила идеја за израбптка на 
електрпнскп-микрппрпцеспрски управувачки уреди кпи би мпжеле 
еднпставнп да се репрпграмираат вп случај на прпмена вп 
управувачките задачи. 



Вовед 

• Индустриските управувачки системи, сп самипт свпј дизајн, предвидени се за 
примена вп неппсреднп ппкружуваое на прпцеспт сп кпј штп управува, така штп 
птппрни се на различни неппвплни влијанија, прашина, влага, виспка температура, 
вибрации и електрпмагнетни пречки, така штп честп се применуваат за решаваое 
на децентрализирани управувачки задачи на самптп местп на управуваое, каде штп 
се ппврзува преку влезпви и излези сп уредите какп штп се: пператпрски панели, 
мптпри, сензпри, прекинувачи, вентили и сл. Управувачките прпцеспри какп и секпј 
сметач имаат пперативен систем, кпј секакп има мнпгу ппмалку мпжнпсти за 
разлика пд пперативни системи за ппшта намена.  

• Мпжнп е да се изведе ппврзуваое на делпвите на управувачкипт систем сп 
централен кпмпјутер за решаваое на слпжени управувачки задачи или еднпставни 
аквизации на ппдатпци и управуваое пд далечина. Мпжнпстите за кпмуникација 
ппмеду уредите се тплку гплеми штп пвпзмпжуваат виспк степен на искпристуваое 
и кппрдинација на прпцесите, какп и гплема флексибилнпст вп реализација на 
управувачките прпцеси, така да мпжнпста за кпмуникација какп и флексибилнпста, 
претставуваат главни преднпсти за решаваое сп уредите.  







Сензори 

• Сензприте се уреди кпи кпга се излпжени на физички прпменливи 
(температура, движеое, сила и сличнп) прпизведуваат сигнал 
прпппрципнален на прпмената на физичката гплемина.  

• Ппимпт transducer (мерен претвпрувач) вп литературата се 
кпристи какп синпним за сензпр, нп тпј е самп претвпрувач на 
енергија пд еден пблик вп друг, дпдека сензпрпт е уред кпј 
реагира на прпмена на некпја физичка гплемина. 

• На пример термппар регира на прпмена на температурата и 
прпизведува прпппрципнален електричен сигнал.  



Поделба на сензорите 

• Сензприте се делат сппред физичката гплемина кпја ја мерат, 
(сензпри за температура, движеое, сила и сличнп).  

• Сппред влезната енергија се делат на пасивни и активни 
(пасивните сензпри немаат пптреба пд дппплнителен извпр на 
наппјуваое т.е. Ја кпристат енергијата пд управувачкипт систем) 

• Сппред излезнипт сигнал се делат на дигитални и аналпгни 
(дигиталните сензпри се бинарни, 0 и 1 прикажуваат квалитет – 
или има или нема прпменлива, дпдека аналпгните сензпри 
прикажуваат квантитет т.е. кпличина на измерената физичка 
прпменлива) 



Актуатори 

• Актуатприте се всушнпст мускулите на управувачкипт систем, тие 
примаат на влез сппдветен управувачки сигнал (најчестп вп 
фпрма на електричен сигнал) и гп претвпруваат вп сппдветна 
физичка прпмена на управуванипт систем преку генерираое на 
сила, тпплина, движеое, прптпк и сл. 

• Тие секпгаш имаат пптреба пд дппплнителнп наппјуваое кпе 
мпже да биде 12 или 24 вплти еднпнаспчна струја (DC) или 220 
вплти наизменична струја (AC). 

• Најчестп актуатприте се ппврзани сп пкплината преку сппдветни 
пренпсни механизми (запчести, верижни, фрикципни, механички, 
хидраулични и сл.) 



Поделба на актуаторите 

• Актуатприте се делат сппред физичката гплемина кпја при 
извршуваоетп се менува, (температура, движеое, сила, притиспк и 
сличнп).  

• Сппред гплемината мпжат да бидат стандардни, микрп и нанп 
актуатпри 

• Сппред излезнипт сигнал се делат на дигитални и аналпгни (релејпт 
е бинарен актуатпр, дпдека мптпрпт сп внатрешнп спгпруваое е 
аналпген – кпнтинуален актуатпр) 



Процесори 

• Прпцесприте се мпзпкпт на управувачкипт 
систем, тие мпжат да бидат сп различна 
гплемина, заштита, прпцеспрска мпќ, 
мемприја нп сите тие функципналнп се исти 
и се спстпјат пд: 

• Влезен мпдул (дигитален, аналпген влез) 

• Излезен мпдул (дигитален, аналпген излез) 

• CPU т.е централна прпцеспрска единица 

• Мемприски блпк  

• Мпдул за наппјуваое 

• Мпдул за прпшируваое 

• Кпмуникацискп ппврзуваое 

 



Процесори 

• Влезните и излезните мпдули мпжат 
да бидат дигитални (бинарни 0-1), 
аналпгни (кпнтинуирани, 4-20 mA или 
0-10 V) и фреквентни (вп Hz). 

• Прпцесприте рабптат вп скенирачки 
циклуси, кпи се извршуваат вп кратки 
временски перипди пд некплку 
милисекунди. 

 

1.Obrab. na 
vlezniot 

signal 

2.Obrab. 
na 

program 
 

3.Prenos na 
obr.prog. 

izlez 

4.Komunikacija 

5.Odr`u 
vawe 



Процесори 


